
Otevřený dopis prezidentce ČJF 

 

Vážená paní prezidentko ČJF, 

Dovolte, abych se připojil k diskuzi, kterou jsem zaregistroval v současnosti v koňských médiích. 

Prosím o opakované zvážení akceptovatelnosti chování pana Jiřího Skřivana ve funkci viceprezidenta 

pro sport ČJF. Tolerancí tohoto chování jej totiž potvrzujeme jako normu. Za mne je toto naprosto 

nepřijatelné. 

Při několika jednáních s ním jsem se jako dnes již bývalý člen Komise pony ČJF setkal s následujícím: 

-arogantní odmítání názoru druhého (říkejte si co chcete, uděláme to jak chci já, jste poradní orgán a 

klidně vás nechám odvolat apod) 

 

Pro mne neakceptovatelné 

-nerespektování protinázoru od lidí, kteří toho pro svoji konkrétní disciplínu již hodně udělali a díky 

jimž se něco funkčního vybudovalo 

 

Pro mne neakceptovatelné 

-elementárně nevhodný způsob komunikace v diskuzi, můžeme mít každý jiný názor ale můžeme ho 

slušně diskutovat a pak udělat závěr 

 

Pro mne neakceptovatelné 

-nerespekt k názoru sponzora sportu, hraničící se znevažováním. Argumentace „kdyžtak seženu 

jiného sponzora” je v současné situaci ČJF krajně nevhodná. Výsledkem je místo rozvoje fungujícího 

modelu jeho destrukce, aniž je nahrazen novým, lepším. 

 

Pro mne neakceptovatelné 

Navíc mám upřímnou obavu z kombinace ekonomického zájmu jako zástupce soukromého subjektu v 

kombinací s funkcí víceprezidenta pro sport. 

 

Po těchto zkušenostech z pozice člena ČJF, majitele koní, otce dětí, kteří jezdí a i majitele myslím 

významné společnosti pro ČJF jsem byl hluboce frustrován. ČJF je servisní organizace pro svoje členy 

a takto by měla být chápána a korektně reprezentována. 

 

To, že nadále podporujeme Pony sport, a to zejména jeho stylovou část naší soukromou společností, 

ačkoliv se jedná o podnik ČJF, je naše snaha podpořit edukativnost tohoto sportu. Nejenom že 

dodáváme výhry do soutěží, ale i kompletně supportujeme dodávky jednotlivým pořadatelům a to 

vše dělají zaměstnanci Equiservisu ve své pracovní době. Pokračujeme v tom pouze proto, protože se 



obáváme, že to co bylo vybudováno, by bylo po zásazích viceprezidenta pro sport bez naší další 

podpory odsouzeno k postupnému zániku. Pokud by takovémuto chování byl vystaven jiný sponzor 

zvenku mimo jezdecký sport, upřímně pochybuji, že by se jezdectví do budoucna chtěl jakkoliv 

věnovat. 

 

Věnujte prosím pozornost těmto informacím a ověřte si je v souvislostech dalších lidí a disciplín. 

 

Píši tento dopis s odstupem, v kterém můžu již alespoň trochu hodnotit další vývoj situace. 

 

Pouze pro připomenutí: 

12. března jsem k Vašim rukám poslal svoji rezignaci na pozici člena Pony komise ČJF: 

Dobrý den paní prezidentko, 

 

Rád bych Vám tímto oznámil, že jsem se po dlouhé úvaze rozhodl nadále nepokračovat ve funkci 

člena Pony komise ČJF. 

 

Vzhledem k našim vzájemným korektním a přátelským vztahům bych Vám rád toto vysvětlil a budu 

rád, když to tak zůstane i nadále. 

 

Moje činnost v Komisi byla vždy spíše konzultační a jako pomoc, když bylo potřeba něco promyslet, 

vymyslet nebo propojit. Vzhledem ke svému pracovnímu vytížení jsem nikdy nemohl nabídnout víc. 

 

Situace poslední doby pro mne byla ale frustrující. Se skupinou lidí v Komisi jsme se společně snažili 

dosáhnout toho podle našeho názoru nejlepšího pro děti a pony. 

 

Za sebe osobně jsem hluboce přesvědčen, že v Komisi jsou lidé jako zejména Ria Lacina 

Hoffmeisterová, Jana Rosická, Honza Matuška a Petra Svobodová, na kterých to opravdu stojí. Jsou to 

srdcaři a dávají tomu opravdu hodně a bez nich by to nebylo tam kde to je. 

 

Situace, která nastala mezi Komisí a víceprezidentem pro sport je proti mým elementárním 

představám, jak má komunikace a korektní zacházení s lidmi, kteří to dělají ve svém volném čase a 

přitom poctivě, vypadat. 

 

S Jirkou jsem toto osobně po telefonu dlouze konzultoval, s tím, že za EQS mám pochopení pro 

následující vývoj v Seriálech, i když jsme si to představovali jinak, ale musí se naplnit některé naše 

zásadní priority ze strany ČJF a pak se dá situace akceptovat a společně vše rozvíjet. Jen pro 



informaci, několik posledních let je sponzorské zajištění stylového skákání Pony, i když se jedná o 

záležitost ČJF, kryto ze zásadní části naší společností. Proto si myslím, že by toto mělo být s námi 

přinejmenším korektně konzultováno. Jako svoje osobní a výrazné doporučení jsem Jirkovi říkal, že 

pokud má problém s Janou, musí toto rozumně vykomunikovat, popř. ji vyměnit za Riu, což si dovedu 

představit a je to proveditelné, jen by to musel odpovídajícím způsobem komunikovat vůči Komisi a 

dojít v tomto rozumné shody. To že se Jana o něco snažila a upřímně o to bojovala, a věc to nebyla 

špatná, nemůže oprávnit to, co a jak nastalo. 

 

Opakovaně jsem jako člen komise slyšel, a to i osobně od víceprezidenta pro sport, že Komise je 

pouze poradní orgán, v zásadě může mít názor, jaký chce, ale rozhodne se to stejně tak, jak si myslí 

Jirka a pokud se nám to nelíbí, že nás nechá odvolat. 

 

Mám pocit marnosti času a energie, kterou bych tomu nadále věnoval. Dělal jsem to pro děti na 

pony, aby to někam směřovalo, aby se vzdělávali, aby se učili pořádně jezdit a ne jen honit na čas a 

sebe nebo své pony zbytečně někde zranit 

 

S přátelským pozdravem / Best regards 

Ing. Stanislav Hakr 

Jednatel / Managing director 


